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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok 
met zes teksten over het begin van 
de wereld. In dit blok lezen we één psalm en vijf 
verhalen uit het bijbelboek Genesis. Uit Genesis 
lezen we over de schepping van de hemel en de 
aarde en van alles wat daar leeft, de eerste mensen 
in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de 
grote overstroming, en de toren van Babel.

Op deze zondag staan Genesis 3:1-13 en Genesis 
3:20-24 centraal: Adam en Eva mogen van God niet 
eten van de boom die je leert wat goed is en wat 
kwaad is, maar ze doen het toch. Daarom worden 
ze weggestuurd uit de tuin van Eden.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op 
Adam en Eva, die niet luisteren naar God: ze eten 
toch van de vruchten van de boom van goed en 
kwaad. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op 
de gevolgen van het eten van de vruchten van deze 
boom: Adam en Eva worden weggestuurd uit de 
tuin van Eden.

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

In Genesis 2 staat een tweede verhaal over het begin van 
de wereld: God maakt de mens van aarde en blaast adem in zijn neus. Dan 
mag de mens voor de tuin in het land Eden gaan zorgen en erop passen. 
Hij mag van alle bomen eten, behalve van de boom die je leert wat goed is 
en wat kwaad is. 

God vindt het niet goed dat de mens alleen is en daarom maakt hij alle 
dieren. De mens mag al deze dieren een naam geven. Maar er is geen 
enkel dier dat goed bij hem past. Daarom maakt God de vrouw. Deze 
eerste mensen worden later Adam en Eva genoemd.

De tuin waar de man en de vrouw wonen, kennen wij als de tuin van Eden. 
Later werd deze tuin van Eden een symbool voor het toekomstige paradijs: 
de plaats waar alles weer goed zal zijn. Daarom staat er in Openbaring 2:7: 
‘Als jullie volhouden, zal ik jullie laten eten van de boom die eeuwig leven 
geeft. Die boom staat in de tuin van God.’ En in Openbaring 22:1-2 kun je 
lezen dat er bij deze boom een rivier ontspringt met water dat leven geeft.

Nadat Adam en Eva uit de tuin zijn weggestuurd, krijgen ze hun eerste 
twee kinderen: Kaïn en Abel. Het verhaal over deze twee broers staat de 
volgende keer centraal.
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3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In Genesis 3 leven de mensen in de tuin van Eden, samen met alle dieren. 
Ook de slang is daar: het slimste dier dat God gemaakt heeft. De slang overtuigt Eva 
met een list om tóch te eten van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. De 
slang vraagt haar namelijk: ‘God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de 
tuin mag eten?’ Eva zegt dan dat ze van alle bomen mogen eten, behalve van de boom 
in het midden van de tuin. Dan zullen ze sterven. Maar de slang zegt tegen haar dat dat 
niet waar is. Als Adam en zij van die boom eten, zullen ze juist net zo zijn als God. Net 
als hij zullen ze dan weten wat goed en wat kwaad is. Dan eet Eva van de boom, en 
geeft ze ook Adam een vrucht. Er wordt vaak gedacht dat het hier om een appel gaat, 
maar dat staat niet in de bijbeltekst.

God is in de tuin dicht bij de mensen. In Genesis 3:8 kunnen we zelfs lezen dat hij door 
de tuin wandelt. Maar na het eten van de vruchten ontstaat er afstand tussen God en 
de mensen. Als Adam en Eva hem horen, worden ze bang en verstoppen ze zich voor 
hem. God vraagt aan Adam wat hij gedaan heeft. Adam geeft direct de schuld aan ‘de 
vrouw die u mij gegeven hebt’. Hij legt de verantwoordelijkheid dus bij Eva en bij God, 
maar niet bij zichzelf. Ook Eva neemt geen verantwoordelijkheid: zij schuift die af op de 
slang. Ze zegt dat die tegen haar gelogen heeft. Hij heeft er dus voor gezorgd dat zij 
ongehoorzaam geweest is.

Dan stuurt God Adam en Eva weg uit de tuin van Eden. Er is afstand ontstaan tussen 
hem en de mensen. Voortaan zullen ze hard moeten werken op de aarde om te 
overleven. Ook zullen ze nu pijn en verdriet kennen. En ze zullen sterven: de mens is uit 
aarde gemaakt, en zal ook weer aarde worden.

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een 
kaartje met een tekst uit Genesis 
2:16-17. 

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen staat op het 
werkblad en op het kaartje de tekst 
van Genesis 3:23.

God zei tegen de mens: ‘Je mag eten van  
alle bomen in de tuin. Maar niet van de boom  

die je leert wat goed is en wat kwaad is.’

GENESIS 2:16-17

26
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Daarom stuurde God de mensen weg  
uit de tuin van Eden. Hij had de mens gemaakt  
van aarde. Nu moesten de mensen voortaan  

op die aarde gaan werken.

GENESIS 3:23

26
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5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar
In de kerkdienst
- een plakje cake of koekjes

4-6 jaar
Om te doen
Per kind: 
- de twee werkbladen

En verder:
-  kleurpotloden
-  prikpennen en priklappen
- lijm of een nietmachine

4-8 jaar
Om te doen
-   voorwerpen die geluid maken, bijvoorbeeld: 

een bos sleutels, een belletje, een doosje 
lucifers, een mobieltje, een zakje knikkers, 
munten, een klikkende balpen, een doosje 
hagelslag, een zakje chips, papier dat 
verscheurd wordt of ritselt

- een grote doek of doos

8-12 jaar
Om te beginnen
-   kaartjes met daarop vruchten 

(meerdere kaartjes per vrucht), bijvoorbeeld: 
kiwi, sinaasappel, peer, kers, banaan 

Bijbeltekst
-  een bijbel 

Om te doen, eerste opdracht
- twee lange stukken gekleurd touw

Om te doen, tweede opdracht
-  een diep bord
-  een kan met water
-  een suikerklontje
-  inkt of ecoline
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6.  MOMENT MET DE 

KINDEREN IN DE DIENST

God heeft de wereld heel mooi 
gemaakt. Maar dan… wordt alles anders. Soms 
denk je misschien: Eén moment maakt toch niet 
zoveel uit? Maar toch kan dat wel 
grote gevolgen hebben!

Je hebt nodig:
- een plakje cake of koekjes

Laat de kinderen het plakje 
cake of de koekjes zien. Wie 
lust er graag cake of koekjes? 
Wie zou er een hapje willen?
Vertel nu dat je een heerlijke cake 
of koekjes hebt gebakken. Lekker 
met meel en eieren. Maar 
dan vertel je dat je ook een 
heleboel zout erin hebt laten 
vallen. Wie wil er nu nog 
een hapje? 
Er is maar één ding anders 
gegaan, maar het maakt 
alles anders.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar
Luister goed!
De kinderen staan aan de ene kant van de 

ruimte, jij staat aan de andere kant. 
Vertel de kinderen dat ze goed 

naar je moeten luisteren, want 
dan komen ze het verst. 
Op jouw teken lopen de 
kinderen zo snel mogelijk 
naar je toe. Zodra je ‘stop’ 
zegt, moeten de kinderen 

blijven staan in de houding 
waarin ze op dat moment 

stonden. Doe dit totdat alle 
kinderen bij jou zijn. 

Als een kind toch doorloopt als je ‘stop’ 
zegt, moet hij of zij weer naar de andere 
kant van de ruimte lopen en opnieuw 
beginnen. 

8-12 jaar
Fruit!
Nadat Adam en Eva van de vruchten 
hebben gegeten, moeten ze weg uit de 

tuin van Eden. Speel dit fruitspel om de 
kinderdienst te beginnen.

Je hebt nodig:
-   kaartjes met daarop vruchten (meerdere 

kaartjes per vrucht), bijvoorbeeld: kiwi, 
sinaasappel, peer, kers, banaan

Zet de stoelen in een kring. Zorg dat er 
één stoel te weinig staat. Eén kind gaat in 
het midden van de kring staan, de andere 
kinderen gaan op een stoel zitten.
Ieder kind krijgt een kaartje met een 
vrucht. Het kind in het midden wil een 
stoel bemachtigen. Het roept één van de 
vruchten, bijvoorbeeld ‘kers’. Alle kinderen 
met het kaartje ‘kers’ wisselen nu van stoel. 
Terwijl zij dat doen, probeert het kind in het 
midden een stoel te bemachtigen. 
Heeft het kind in het midden 
een stoel bemachtigd, 
dan gaat degene die nu 
geen stoel meer heeft 
in het midden staan 
en begint het spel 
opnieuw. 

Tip 
Is de zaal klein 

en zijn de kinderen 

daardoor snel bij je? Laat 

de kinderen dan hinkelen, 

achterstevoren lopen of 

voetje voor voetje 
lopen. 

Tip 
Je kunt ook een glas 

limonade of een bakje 

yoghurt gebruiken.

Tip Of gebruik het proefje uit de 
Samenleesbijbel (bladzijde 33). 

Je vindt een filmpje van dit proefje opdebijbel.nl/bijbelbasics.

Tip 
Wissel af door het kind in het midden niet één maar twee fruitsoorten te laten roepen. 
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8.  GEBED ALS DE 

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,
Uw wereld is zo mooi bedoeld.
Maar toch gaan er soms dingen mis.
We luisteren niet naar u,
en ook niet naar elkaar.
Dan komt er ruzie en verdriet.
Dan voelen we pijn en boosheid.
Dan verstoppen we ons, 
voor u en voor elkaar.
Help ons om goed om te gaan
met u en met elkaar.
Amen.

Tip Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of 

de kaars die je meeneemt uit de dienst in het midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar
Bij Genesis 3:1-13 en 3:20-24
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar 
de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed te kijken 
en te vertellen wat ze zien. Hoe kijken Adam en Eva?
Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 
gebruiken om wat meer uit te leggen.

De vruchten van de boom
‘God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom 
in de tuin mag eten?’ Eva kijkt om zich heen. Wie praat er 
tegen haar? Ze ziet het al. Het is een slang. ‘Nee hoor, dat 
klopt niet,’ zegt Eva blij. Ze vertelt aan de slang wat God 
heeft gezegd: ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, 
behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we 
van die boom eten, of hem alleen maar aanraken, zullen 

we sterven!’ ‘Sterven?’ 
zegt de slang verbaasd. 
‘Welnee, jullie zullen 
helemaal niet sterven. Als 
je van die boom eet, zul je 
alles begrijpen. Je zult net zo 
zijn als God!’ 
Eva kijkt nog eens naar de 
vruchten aan de boom. Ze zien er 
heerlijk uit. Zal ze ervan eten? Ik zou best als God willen zijn, 
denkt Eva. Hoe zou dat zijn? Ze plukt een paar vruchten en 
neemt een hap. Het sap druipt over haar kin. ‘Adam!’ roept 
ze, ‘moet je eens proeven!’ Ze geeft hem een vrucht. ‘Als 
je van deze boom eet, zul je alles begrijpen. Dan weet je 
wat goed en wat kwaad is. Net als God.’ Adam kijkt van de 
vrucht naar de boom. En dan neemt hij een hap.

Ineens lijkt het alsof er iets veranderd is. Eva kijkt om 
zich heen. De tuin ziet er nog hetzelfde uit. Maar waarom 
voelt het opeens zo anders? Ze ziet een boom met grote 
bladeren. Het is een vijgenboom. ‘Wat doe je?’ vraagt Adam. 
Eva trekt een paar bladeren van de boom en laat ze aan 
Adam zien. ‘Ik ga van deze bladeren kleren maken,’ zegt ze. 
‘Ik ben zo bloot.’ Eva bindt de bladeren om haar heupen. 
Ook Adam pakt een paar bladeren en maakt er kleren van. 
Dan begint er een frisse wind te waaien in de tuin. ‘Volgens 
mij hoor ik God,’ zegt Adam bang. ‘Laten we ons verstoppen. 
Daar tussen die bomen.’ Ze hebben zich nog maar net 
verstopt als ze de stem van God horen: ‘Adam, waar ben je?’ 

Tip 

Plak plaatjes van 

belangrijke woorden uit het 

verhaal op kartonnen bordjes: 

Adam (hoofd van een man), Eva 

(hoofd van een vrouw), de slang, de 

boom, een vrucht. Verdeel de bordjes 

onder de kinderen. Elke keer als ze 

‘hun’ woord horen in het verhaal, 

moeten ze het bordje even 

omhooghouden.
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Adam durft bijna niet te antwoorden. Zacht fluistert hij: ‘Ik 
ben hier, ik heb me verstopt. Ik ben bloot.’ 
‘Hoe weet je dat?’ vraagt God. ‘Heb je gegeten van de 
boom waarvan je niet mocht eten?’ Adam wijst naar Eva. 
‘Het komt door de vrouw die u aan mij gegeven hebt. 
Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan gegeten.’ Eva 
schudt haar hoofd. ‘Het komt niet door mij, maar door de 
slang! Hij heeft tegen me gelogen en daarom heb ik van 
de boom gegeten.’
‘Ik moet jullie straffen,’ zegt God. ‘Jullie hebben gegeten 
van de boom waarvan je niet mocht eten. Daarom stuur ik 
jullie weg uit de tuin. Ik heb jullie gemaakt van aarde. Nu 
moeten jullie voortaan op die aarde gaan werken.’ Adam 
en Eva schrikken. Moeten ze weg van deze prachtige 
plek? 

Langzaam gaan Adam en Eva de tuin uit. God heeft 
kleren van dierenvellen voor hen gemaakt, en die 
trekken ze aan. Nog één keer kijken ze om naar de plek 
waar alles helemaal goed was. Adam zegt tegen Eva: ‘Zie 
je die engelen bij de ingang staan? Ze bewaken de tuin 
met een zwaard van vuur.’ Eva kijkt verdrietig. Ze zegt: 
‘Nu moeten we ergens anders gaan wonen. We kunnen 
nooit meer terug naar die mooie plek...’ 

8-12 jaar
Genesis 3:1-13 en Genesis 3:20-24
De slang praat met de vrouw
De slang was een slim dier, het slimste van alle dieren 

die God, de Heer, gemaakt had. De slang vroeg aan de 
vrouw: ‘God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele 
boom in de tuin mag eten?’
‘Nee,’ zei de vrouw. ‘We mogen de vruchten eten van 
alle bomen, behalve van de boom in het midden van 
de tuin. Als we van die boom eten, of hem alleen maar 
aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd.’
‘Sterven?’ zei de slang. ‘Jullie zullen helemaal niet 
sterven! Maar God weet wat er gebeurt als jullie van die 
boom eten: Dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen 
dan net zo zijn als God. Net als hij zullen jullie weten wat 
goed en wat kwaad is.’

De vrouw en de man eten van de boom
De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er 
mooi en lekker uit, en de vrouw wilde graag alles weten. 
Ze pakte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf er ook 
één aan haar man, die bij haar was. En hij at er ook van.
Toen begrepen ze dat ze naakt waren. Daarom pakten 
ze grote bladeren van een vijgenboom, en die bonden 
ze om hun heupen.

God loopt door de tuin
Aan het eind van de middag begon er een frisse wind 
te waaien. God liep door de tuin. Toen de man en de 
vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de 
bomen.
Maar God riep de mens: ‘Waar ben je?’ ‘Ik heb me 
verstopt,’ antwoordde de man. ‘Toen ik u hoorde in de 

tuin, werd ik bang. Want ik ben naakt.’
God vroeg: ‘Hoe weet je dat je naakt bent? Heb je 
gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten?’ 
‘Het komt door de vrouw die u mij gegeven hebt,’ zei 
de man. ‘Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan 
gegeten.’
‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de Heer, 
aan de vrouw. ‘Het komt door de slang,’ zei ze. ‘Die 
heeft tegen me gelogen en toen heb ik van de boom 
gegeten.’

God stuurt de man en de vrouw weg
De man noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van 
iedereen die na haar leefde. God, de Heer, maakte 
voor de man en zijn vrouw kleren van dierenvellen. Die 
kleren moesten ze aantrekken.
God dacht: Nu zijn de mensen net zoals ik. Ze weten nu 
wat goed is en wat kwaad is. Maar ik wil niet dat ze ook 
eten van de boom van het leven. Als ze vruchten van 
die boom eten, blijven ze altijd leven. Daarom stuurde 
God de mensen weg uit de tuin van Eden. Hij had de 
mens gemaakt van aarde. Nu moesten de mensen 
voortaan op die aarde gaan werken.
Toen God de mensen weggejaagd had, zette hij 
engelen bij de ingang van de tuin. Er was ook een 
brandend zwaard dat heen en weer ging. De engelen 
en het zwaard moesten de weg naar de boom van het 
leven bewaken.
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10. OM TE WETEN

Adam en Eva
Adam en Eva zijn de eerste mensen in de Bijbel.
Adam is een Hebreeuws woord. Het betekent: mens. De naam Adam 
lijkt ook veel op het Hebreeuwse woord voor ‘aarde’. Zo kun je 
dus herkennen dat Adam van aarde gemaakt is (Genesis 2:7). In de 
eerste drie hoofdstukken van Genesis wordt Adam steeds ‘de mens’ 
of ‘de man’ genoemd. Maar als hij aan het einde van hoofdstuk 3 uit 
de tuin van Eden weggestuurd is, heet hij echt Adam.
De Hebreeuwse naam voor Eva betekent: leven. Ook Eva heeft in het 
begin geen naam. Je leest pas dat zij Eva heet als ze weggestuurd is 
uit de tuin van Eden.

Tuin van Eden
De tuin van Eden is de plek waar de eerste mensen, Adam en Eva, 
wonen. De naam Eden betekent iets als: ‘sieraad’ of ‘meer dan 
genoeg’. Die naam past dus goed bij de tuin waar alles nog helemaal 
goed is. God is in de tuin dicht bij de mensen. In Genesis 3:8 kun je 
lezen dat hij door de tuin wandelt.
God zegt dat de mensen voor de tuin moeten zorgen. En ze mogen 
van alle bomen eten, behalve van de boom die je leert wat goed is 
en wat kwaad is. 

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, 
bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven 
nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar
-  Adam en Eva wonen in de tuin van Eden. Wat mogen ze wel van God? En wat 

mogen ze niet?
-   Houden Adam en Eva zich aan de regel van God? Hoe komt dat? 
-  Zijn er bij jou thuis of op school ook regels? Welke regel vind je gemakkelijk 

om je aan te houden? En welke vind je moeilijk?
-  Adam geeft Eva de schuld. En Eva geeft de slang de schuld. Geef jij weleens 

iemand de schuld terwijl je zelf iets deed dat niet mocht? Of krijg jij weleens 
de schuld terwijl je niks hebt gedaan? Waarom geven mensen vaak anderen 
de schuld van iets dat ze zelf gedaan hebben, denk je?

8-12 jaar
- Waarom houden Adam en Eva zich niet aan de regel van God, denk je?
-  Herken je dit: aan de ene kant wil je iets heel erg graag, maar aan de andere 

kant weet je ook wel dat je het beter niet kunt doen? Hoe voelt dat? En wat 
doe je dan?

-  Adam en Eva eten van de vruchten terwijl dat niet mag. Wat verandert er 
daarna allemaal voor hen? En wat verandert er tussen God en de mensen? 

-  Hoe zou het zijn als alles weer wordt zoals in de tuin van Eden? Hoop jij dat 
dat gebeurt? 
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12. OM TE DOEN

4-6 jaar
Verstopt! 
Adam en Eva hebben zich niet gehouden aan 
de regel van God. Daarna hebben ze zich voor 
hem verstopt. Waar zitten ze?

Wat heb je nodig?
Per kind:
- de twee werkbladen

En verder:
- kleurpotloden
-  prikpennen en 

priklappen
-  lijm of een nietmachine

Laat de kinderen beide 
werkbladen inkleuren. 
Daarna prikken ze de luikjes open 
langs de stippellijnen. 
Plak het werkblad met de tuin op het werkblad 
met de plaatjes, of maak het vast met de 
nietmachine.
Waar zitten Adam en Eva? Laat de kinderen dat 
ontdekken door de luikjes open te vouwen.

Tip Heb je minder tijd? Knip dan zelf vooraf de luikjes alvast open. 

4-8 jaar
Luister goed!
Adam en Eva luisteren 
niet naar God, en ze doen 
iets dat niet mag. Kunnen de 
kinderen goed luisteren?

Je hebt nodig:
-  voorwerpen die geluid maken, bijvoorbeeld: 

een bos sleutels, een belletje, een doosje 
lucifers, een mobieltje, een zakje knikkers, 
munten, een klikkende balpen, een doosje 
hagelslag, een zakje chips, papier dat 
verscheurd wordt of ritselt

- een grote doek of doos

Zorg dat de kinderen de voorwerpen 
niet zien: doe ze in een doos of 

leg ze onder een doek. 
Pak één van de voorwerpen 
en zeg tegen de kinderen 
dat ze heel goed moeten 
luisteren. Maak er geluid 
mee.

Wie kan het geluid raden?

Tip Is het te moeilijk? Bekijk de voorwerpen 
dan eerst met elkaar. Zo 
weten de kinderen uit welke voorwerpen ze kunnen kiezen. 

Tip 

Wil je het juist moeilijker 

maken? Laat dan twee 

voorwerpen tegelijk 

horen.

8-12 jaar
Gebroken hart
In de tuin van Eden is alles nog goed. God 
en de mensen leven dicht bij elkaar. Maar 
dat verandert... 

Je hebt nodig:
-  twee lange stukken gekleurd touw

Leg de twee touwen in de vorm van een 
gebroken hart op de vloer. Maak het hart 
zo groot mogelijk. Zorg dat er een flinke 
afstand zit tussen de twee helften van het 
hart.
De ene helft van het hart hoort bij God, 
de andere helft hoort bij de mensen. Laat 
om de beurt een kind in één van de twee 
helften van het hart gaan staan. 
 Een kind dat in de helft van God staat, 
noemt iets dat God belangrijk vindt. Een 
kind dat in de helft van de mensen staat, 
noemt iets dat mensen belangrijk vinden.

Praat hierover met elkaar door: Hoe 
verschillen de twee helften van elkaar? 
En kunnen God en de mensen ook weer 
dichter bij elkaar komen? Hoe?
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Genesis 3:1-13 en 3:20-24 | Adam en Eva

Adam en Eva

8-12 jaar 
Alles wordt anders
God maakte de hemel en de aarde goed. 
Maar dan gaat het mis. Adam en Eva 
luisteren niet naar God. En dan wordt alles 
anders. Met dit proefje zie je hoe één 
gebeurtenis alles verandert.

Je hebt nodig:
- een diep bord
- een kan met water
- een suikerklontje
- inkt of ecoline

Vul het bord met water.
Pak het suikerklontje.
Doe tien druppels inkt of ecoline op het 
suikerklontje.
Leg het suikerklontje op het water. Kijk wat 
er gebeurt! 

je hebt nodig:
* een diep bord  * een kan met water  * een suikerklontje  * inkt of ecoline

Vul het bord met water.

1

Pak het suikerklontje.

2

Doe tien druppels inkt of
ecoline op het suikerklontje.

3

Leg het suikerklontje
op het water.

4

Kijk wat
er gebeurt!

Tip 

Kijk in de Samenleesbijbel op 

bladzijde 31-34 voor nog meer ideeën.

Je vindt een filmpje van het proefje uit 

de Samenleesbijbel (bladzijde 33) op  

debijbel.nl/bijbelbasics.

13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 
Dat is een wens die vaak aan het einde van 
de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 
zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

Tips - Ga in een kring staan en houd elkaars handen vast.- Laat drie kinderen elk een zin uitspreken, of spreek alles samen uit.

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en 
voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie 

denken en jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25
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God zei tegen de mens: ‘Je mag eten van  
alle bomen in de tuin. Maar niet van de boom  

die je leert wat goed is en wat kwaad is.’

GENESIS 2:16-17
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Daarom stuurde God de mensen weg  
uit de tuin van Eden. Hij had de mens gemaakt  
van aarde. Nu moesten de mensen voortaan  

op die aarde gaan werken.

GENESIS 3:23
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Adam en Eva

Genesis 3:1-13 en 3:20-24 | Adam en Eva

Daarom stuurde God de mensen weg 
uit de tuin van Eden. Hij had de mens 

gemaakt van aarde. Nu moesten de mensen 
voortaan op die aarde gaan werken.

Genesis 3:23

ADAM EN EVA

Adam en Eva zijn de eerste mensen in de Bijbel.
Adam is een Hebreeuws woord. Het betekent: mens. 
De naam Adam lijkt ook veel op het Hebreeuwse 
woord voor ‘aarde’. Zo kun je dus herkennen dat 
Adam van aarde gemaakt is (Genesis 2:7). In de 
eerste drie hoofdstukken van Genesis wordt Adam 
steeds ‘de mens’ of ‘de man’ genoemd. Maar als hij 
aan het einde van hoofdstuk 3 uit de tuin van Eden 
weggestuurd is, heet hij echt Adam.
De Hebreeuwse naam voor Eva betekent: leven. Ook 
Eva heeft in het begin geen naam. Je leest pas dat zij 
Eva heet als ze weggestuurd is uit de tuin van Eden.

TUIN VAN EDEN

De tuin van Eden is de plek waar de eerste 
mensen, Adam en Eva, wonen. De naam Eden 
betekent iets als: ‘sieraad’ of ‘meer dan genoeg’. Die naam past dus 
goed bij de tuin waar alles nog helemaal goed is. God is in de tuin dicht 
bij de mensen. In Genesis 3:8 kun je lezen dat hij door de tuin wandelt.
God zegt dat de mensen voor de tuin moeten zorgen. En ze mogen 
van alle bomen eten, behalve van de boom die je leert wat goed is en 
wat kwaad is. 

GEBROKEN HART

In de tuin van Eden is alles nog goed. God en de mensen leven dicht 
bij elkaar. Maar dat verandert... 

Wat heb je nodig?
-  twee lange stukken gekleurd touw

 Leg de twee touwen in de vorm van een gebroken hart op de vloer. Maak het hart zo 
groot mogelijk. Zorg dat er een flinke afstand zit tussen de twee helften van het hart.
De ene helft van het hart hoort bij God, de andere helft hoort bij de mensen. Om de 
beurt gaat iemand in één van de twee helften van het hart staan. 
Als je in de helft van God staat, noem je iets dat God belangrijk vindt. Als je in de 
helft van de mensen staat, noem je iets dat de mensen belangrijk vinden.

Hoe verschillen de twee helften van elkaar? En kunnen God en de mensen ook weer 
dichter bij elkaar komen? Hoe?
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je hebt nodig:
* een diep bord  * een kan met water  * een suikerklontje  * inkt of ecoline

Vul het bord met water.

1
Pak het suikerklontje.

2
Doe tien druppels inkt of

ecoline op het suikerklontje.

3
Leg het suikerklontje

op het water.

4

Kijk wat
er gebeurt!

ALLES WORDT ANDERS

God maakte de hemel en de aarde goed. Maar dan gaat 
het mis. Adam en Eva luisteren niet naar God. En dan wordt 
alles anders. Met dit proefje zie je hoe één gebeurtenis alles verandert.


